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Un dia vaig conèixer el senyor García-
Terán –director de Ràdio Barcelona
ja fa molts anys–. Em va explicar que
en aquella ràdio que ell gestionava hi

havia programes en els quals participava re-
gularment gent com en Josep Pla, en Nèstor
Luján, en Josep Maria Espinàs, en Camilo José
Cela, etc. Molta gent de Destino, i d’altres en-
torns també. Vist des d’avui, constituïen un
estol literari i intel·lectual que em sap greu, per
edat, haver-me perdut. Doncs bé, ara, tot lle-
gint el llibre del senyor Josep Maria Espinàs,
Relacions particulars, m’ha tornat a envoltar
altre cop aquella sensació, la d’haver-me per-
dut alguna cosa. Potser els tinc idealitzats,
però el llibre parla d’un conjunt de figures
–l’autor n’és una més– que a mi se’m fan ge-
gants.

EL SENYOR ESPINÀS SEMPRE M’HA SEMBLAT escassa-
ment nostàlgic. I si ho és –cosa que entra dins
del possible–, ho dissimula molt bé. Ell sempre
ha tirat endavant i ha actuat amb perfecta nor-
malitat. I aquí arribem al moll de l’os, perquè
si alguna cosa destil·len i tenen en comú els au-
tors catalans que apareixen al llibre Relacions
particulars és que han fet la seva feina sense
escarafalls. Han dut sempre a terme la tasca
que es van proposar actuant amb naturalitat,
com si el nostre fos un país normal. Volen vos-
tès un acte més eficaç?

LA BARCELONA DELS NOSTRES PARES I AVIS anava al
teatre a veure les obres que any rere any es-
trenava el senyor Sagarra –com ara es van a
veure les estrenes de Woody Allen–. Gent nor-
mal, que se sabia de memòria estrofes sence-
res de les obres de l’autor. A la Barcelona de
l’època, Sagarra tenia autèntics fans. I és que,
com bé explica el senyor Espinàs, el dia que a
un l’enterren no el passegen fent-li donar un
tomb a la plaça Bonanova perquè sí; sense
haver-s’ho guanyat. Ni tampoc la tasca de
poeta duta a terme per Espriu o Foix genera
afecte nacional sense la normalitat quotidia-

na. I del “cas” Josep Pla, què me’n diuen? Un
escriptor amb un públic nombrosíssim, amb
uns èxits de venda sorprenents. Un escriptor
que, a l’igual que el senyor Espinàs, va anar
consolidant tot el seu exèrcit de fans sense
pràcticament escriure novel·les, sinó fent de
cronista. Si algú vol saber el que és tenir un pú-
blic, que es col·loqui el dia de Sant Jordi al cos-
tat del senyor Espinàs i miri com dedica llibres.
Normalment dret, és clar. I si tenen curiositat
per saber el que vol dir el consum de llibres pro-
duïts per un escriptor d’èxit d’un país normal,
més val que l’hi preguntin a ell.

EL PAÍS GENERA MOLTS ESCRIPTORS, però pel meu
gust, n’hi ha massa que donen la sensació d’es-
criure en català per sacrifici, torturats, perma-
nentment amargats, somniant equivocada-
ment en les grans glòries de què gaudirien si ha-
guessin tingut la sort d’haver format part d’una
llengua majoritària. Tal com el senyor Espinàs
ha explicat repetidament, l’elecció de la llengua
de treball mai no va constituir per a ell un acte
reivindicatiu. Com tampoc ho fou per als grans
individus catalans que li fan costat a Relacions
particulars. I cal celebrar-ho. La millor actitud
que pot adoptar un país –tant si està en procés
de construcció com de desconstrucció– és com-
portar-se amb normalitat, almenys pel que fa
als principis que pretén defensar. Que no se li
adhereixin causes alienes que res tenen a veure
amb la crònica diària del país.

LA TRANSCENDÈNCIA SOSTINGUDA FATIGA, i és inútil.
Saber-ho evitar és l’encert de la gent de la qual
els parlo. Ells hauran passat a les nostres ge-
neracions futures, en les millors condicions
possibles, una llengua que està maltractada. I
han mirat de fer-ho amb normalitat. Sense al-
tres compromisos que els del propi esdevenir
de cada dia. Amb un “Visca la pàtria!” imper-
ceptible, subliminar i escrit en la feina diària.
Perquè aquest és el rol dels grans escriptors
que són, en bona part també, els que fan grans
els països.

Xavier Roig Enginyer i escriptor

Amb normalitat
“Si alguna cosa destil·len i tenen
en comú els autors catalans que
apareixen al llibre ‘Relacions
particulars’ és que han fet la
seva feina sense escarafalls.
Han dut sempre a terme la tasca
que es van proposar actuant
amb naturalitat”

DES DEL MOLÍ

Errorsperillosos

Hi ha errors que no tenim dret
a considerar errors. Van molt
més enllà d’una equivocació.
Entren en un àmbit que afecta
altres persones. Qui els
comet no dimensiona les
seves conseqüències. Calcu-

la malament uns centíme-
tres, recorre unes passes en
fals, diu allò que mai no hau-
ria d’haver dit, o fa el gest in-
adequat al moment menys
oportú. Es desencadenen
una sèrie de fets. És allò
d’acció i reacció, que pot
produir una cadena de dis-
sorts successives. El final
pot ser catastròfic.

A Ceuta, una excavadora
va enderrocar una casa per
error. Eren les primeres
hores del matí, i els habi-
tants de la casa dormien

tranquil·lament. Eren un
matrimoni amb els seus tres
fills. L’excavadora feia tas-
ques d’enderrocament en
un solar proper. L’operari
que manipulava l’excavado-
ra degué fer un moviment
equivocat. Devia ser molt
d’hora, potser la claror del
matí o la son li ennuvolaven
la vista. Va fer un gest que
no s’havia proposat. Li llisca-
ren les mans o no encertà la
palanca correcta. Els pensa-
ments solen trair les perso-
nes massa despistades.

En una casa, hi caben
moltes coses. Algunes són
concretes i tangibles. Moltes
altres hi són també pre-
sents, però costen d’expli-
car. Cadascú pot percebre-
les fàcilment a ca seva, o pot
intuir-les a la casa del veí.
Són els somnis que hi hem
tingut, les experiències vis-
cudes, els moments d’esti-
mar o de patir. Tot allò que
hi hem esperat, però que
potser ha arribat massa tard
o ni tan sols no ens ha sortit
a l’encontre. Tots els ins-

tants que hem viscut amb
intensitat, quan érem més
joves i una mica diferents.
Una casa es va fent a poc a
poc. Pren forma a mesura
que ens identificam amb els
seus espais. Quan cada racó
és ben nostre, mentre el
sofà de la sala dibuixa lleu-
ment la marca del nostre
cos, o el matalàs s’emmotlla
a nosaltres. Dormir en un
mateix llit, una nit rere una
altra, fins que una excava-
dora ens destrueix l’espai
del viure per error.

DE FIL DE VINT

Fanàtics

Isabel-Clara
Simó

És inútil raonar amb un fanà-
tic; ho sap qualsevol que ho
hagi provat. Em miro de ve-
gades en Gabilondo, ence-
tant el seu noticiari sem-
pre amb la mateixa notícia:
que hi ha proves contun-
dents que no va haver-hi
trama ETA en l’horrible
atemptat de l’11-M. Tant se
val: a la xarxa hom conti-
nua bramant que “quere-
mos saber la verdad”, on
“la verdad” és Acebes. Ara
les proves són tan determi-
nants que et penses que
s’ho rumiaran. Doncs creu-
t’ho: diuen que les declara-
cions són fetes sota pres-
sió. I que “queremos saber
la verdad”. Com passa amb
l’aigua de l’Ebre i com
passa amb la precària situ-
ació de la llengua catalana.
El fanàtic té una fe il·limi-
tada en els seus líders, que
li diuen que els catalans
són perversos; tant se val
què diguis o què argumen-
tis. I alegra-te’n, que abans
t’ho deien “con los puños y
las pistolas”.

L’absolutisme mental so-
bretot funciona a l’hora de
jutjar la cultura catalana.
No sols és la ventafocs més
maltractada, té una invisibi-
litat als mitjans que recorda
el món dels esperits i els
seus mateixos agents actu-
en amb una indiferència de-
molidora, sinó que és el
blanc de les ires dels espa-
nyolistes. Que malgrat tot
funcioni els treu de polle-
guera. I aleshores acusen
monòtonament, intermina-
blement, la cultura catalana
de subvencionada, i diuen
que vivim en l’opulència grà-
cies als diners públics –“de
todos los españoles”, afegei-
xen indignats–, i no canvien
d’opinió encara que els seus
diaris de vegades publiquin
els ajuts reals a l’espanyol i
al català, que fan plorar no
sols de pena sinó d’humilia-
ció. De debò: no gasteu sali-
va, que és com allò bíblic de
tirar perles al porc.

Maria de la Pau
Janer

CARLOTA BOADA


